Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete

9. s z á m ú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. június 25-én 15 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Szorcsik Attila,
Gál József, Kissné Unatényi Katalin képviselők, a meghívott, dr. Varga Tibor
jegyző, valamint 6 helyi lakos érdeklődő. Hauszmann Gábor és Varga István
képviselők igazoltan vannak távol.

Gönczöl József polgármester az ülés megnyitása után javasolja hitelesítőnek Kissné Unatényi
Katalin és Szorcsik Attila képviselőket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal hitelesítőnek Kissné Unatényi Katalin és Szorcsik Attila
képviselőket választja.
Gönczöl József polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontot.
1. Kistérségi megállapodás jóváhagyása

Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadja.
1. Kistérségi megállapodás jóváhagyása
Gönczöl József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásban megküldött
anyagról.
Ezt követően a képviselő-testület, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza.
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27/2013.(06.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében
előírtak alapján a Rétság Kistérség Többcélú Társulása önkormányzati társulási
megállapodás felülvizsgálatát elvégezte, és 2013. július 1. hatályba lépéssel a Rétság
Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa által 12/2013. (VI.17.)
határozattal elfogadott, névmódosítással is járó Nyugat-nógrádi települések
Társulása társulási megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozattal elfogadott
Nyugat-nógrádi települések Társulása társulási megállapodásának aláírására.
Napirendi pont után Gönczöl József polgármester javasolja, hogy a fogorvosi ellátási szerződést
soron kívül fogadja el a Képviselő-testület, melyet írásban átadtunk.
Ezt követően a képviselő-testület, nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza.

28/2013.(06.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a JADENT Bt-vel a fogorvosi
feladat ellátási szerződést 2013. július 1. hatállyal jóváhagyja.

Ezt követően Gönczöl József polgármester megkérdezi, van e valakinek kérdése, interpellációja.
Miután nem volt, az ülést berekeszti.

-kmf-

2

